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 ملخص
د   ى تحدي ة إل ذه الدراس دفت ه دالالت  ه ال

ي   ة ف ي األردن،   الرمزي عبية ف ال الش اني األطف أغ
ة ألغاني    ولتحقيق ذلك قّسم الباحثون الدالالت الرمزي

ادية،     ة، واقتص ى دالالت ديني ابهم إل ال وألع األطف
وأشارت  . واجتماعية، وتربوية وميتافيزيقية، ووطنية

ل دالالت  ال تحم اب األطف اني وألع ى أن أغ ائج إل النت
راز    محددة، وأن بعضًا من هذه األغاني ى إب يرآز عل

ى،    إبراز المعن ا ب ن اهتمامه ر م يقي أآث ن الموس اللح
اة        ع الحي ن واق ة م دالالت نابع اني وال ذه المع وه
االجتماعية والدينية، ومستوحاة من الموروث الشعبي 

ارز    عن فضال . والبيئة االجتماعية المحيطة دور الب ال
ال       ق األطف ي تعل ية ف ادية والسياس روف االقتص للظ

عينة من األغاني واأللعاب، الدالة على حدث  بنماذج م
ائج خلصت      . أو قصة مرتبطة به ذه النت وفي ضوء ه

  .الدراسة إلى عدد من التوصيات
  

ات ال ةالكلم ة    :مفتاحي عبية، تربي ال الش اني األطف أغ
ة، دالالت    ة عربي يقية، لغ موس

  .رمزية
 

 Abstract 
This study aimed to determine the 

symbolism of the popular children's songs 
in Jordan. To achieve this, the researchers 
divided the symbolic implications of 
children songs into the religious, economic, 
social, educational, metaphysical and 
national. The results indicated that the 
children`s songs and  games have specific 
implications, although some of the songs 
focus on highlighting the melody more than 
the meaning. These meanings and 
implications stem from the actual social and 
religious life, and are inspired by the 
Jordanian heritage. It was also found that 
economic and political conditions play 
aprominent role in the child`s attachment to 
specific types of songs and games. In light 
of these findings the study concluded with a 
number of recommendations. 
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  :المقدمة

ا،  القيم العلي اء ب ى االحتف ا، عل ة من مراحل تطوره ة أو مرحل ة ثقافي ي آل بيئ ات ف درجت المجتمع
راد والجماعات داخل المجتمع             ات األف نّظم عالق ي ت د، الت ادات والتقالي وي بالقواعد والع واالحتفاظ شبه العف

ادة   . الواحد ة الع رد        وإذا ما تّم الترآيز أو تسليط الّضوء على وظيف اة الف اير حي ا تس ا سنجد أنه د؛ فإنن أو التقلي
انية من      وحياة الجماعة مسايرة تامة، وأنها إذا آانت ثمرة تجربة أو خبرة؛ فإنها تحتفظ بأصالة الفطرة اإلنس

  .ناحية، ومسايرة ما يسفر عنه التطور المجتمعي من ناحية أخرى
ئج محققة فيما يتصل بالّنظم والقوانين العرفية، إذ لقد أثمر التقدم الباهر في الدراسات اإلنسانية إلى نتا

اتضح التماثل والتشابه بين عادات قديمة ممعنة في القدم، وبين عادات ال تزال لها وظائفها في أآثر الشعوب  
دالالت  الم، ال اء الع ع أنح ي جمي ه نظائر ف د أو طقس إال ونجد ل ا من تقلي ّدما وحضارة، وم ات تق والمجتمع

رد        واحدة والرمو ه اإلنسان من الب ا يتوقع ة، وم ز واحدة، والنتائج المرتقبة واحدة؛ فاختالف األجواء الطبيعي
ه         ك آل ر عن ذل والحّر واالعتدال، يقابله اإلنسان باألمل والخوف، ويستعد له بما ينبغي من احتياطات، ويعّب

ه ومن سلوآه      ذه الّطقوس     بطقوس تحمل البشائر أو الّنذر، وتصبح جزءًا ال يتجزأ من حيات ا آانت ه ، وربم
ا في المجتمع         ة، تأخذ مكانه ة واالجتماعي ا الحيوي أثرا من عقيدة بائدة، ولكنها ال زالت تحيا ما دامت وظائفه

  ).1965العنتيل، (الذي تعيش فيه 
دها  ه   ل ،إن مجتمعات الصغار ال تختلف آثيًرا عن مجتمعات الكبار، فهي لها ممارساتها وتقالي ا تؤدي م

ال       من الغن ه يستطيع األطف ذي من خالل اء والّلعب، والذي ُيعّد في نظر الصغار المسرح والفضاء الّرحب، ال
بهم       ال في لع ا نجد أن األطف التعبير عن آل ما يدور في دواخلهم من أفكار وطموحات لتحقيق الذات؛ لذا فإنن

ار         ذا الّتق رر ه ا يب ار، مم ه الكب وم ب ا يق اني      وغنائهم، إنما يحاآون ويقلدون م ر من المع ابه في الكثي ب والّتش
 .) 1979الباش، (والمضامين األدبية والموسيقية 

ّد ه    يع ان، واختصت ب ان ومك ل زم ي آ ان ف ا اإلنس ة عرفه ة وجداني م لغ يط أه ه البس اء بمفهوم الغن
اء، وتنّوع   ا،  الجماعات البشرية، سواء أآانت جماعات حضارية أم بدائية، مما ترتب عليه تعدد لهجات الغن ه

اطفي، ويضفي    . حسب نوع الجماعة، والبيئة االجتماعية والّثقافية التي تعيشها ويهدف الغناء إلى اإلشباع الع
ال                زّود األطف ي ت طه، وهو من الجوانب الت ّذهن وينّش رّوح عن ال عادة، وي على النفس جوًّا من البهجة والّس

ت في    بمدرآات ومفاهيم، تشمل ما تسعى إليه التربية بتنمية المعا رف اللغوية، والتاريخية، والقصصية، وتثّب
داف        ار وأه يم وأفك ن ق اء م ة الغن منه لغ ا تتض ذيب، بم ومي، والته ديني، والق وعي ال هم ال              نفوس

  .)1982عوض، (
اء؛             و يتوافق مع األصوات والغن ى، فه ره األول نّي عم ذ س ل من اة الّطف يرتبط الغناء ارتباطًا تامًا بحي

ي       فينام على ه، فيغن ز حين تداعب صوت أمه وهي تهدهد له؛ ويضحك حينما ترّقصه بين يديها، ويجري ويقف
ه           ون عواطف اء؛ فتتك ع الغن ل م أ الطف ار، وينش ه الكب م ب ذي يحل ولي ال الم الّطف ل، والع م الجمي ّكًال الحل مش

  .ومشاعره بنقاء وصفاء األغنية المنسابة إلى أذنيه في صوت أمه
ائدا     ُدْقوالمستمر في وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية، ترّتب عليه  َف إن الّتطور الحاصل ان س ا آ م

ة،              ي المناسبات المختلف راغهم، وف ات ف ّي الواحد يجتمعون في أوق ال في الح ان األطف لعقود خلت، عندما آ
ة          وءة بالمشاعر الطيب ا، صداقات ممل ادلون معه ّكلين جماعات، يتب ون، مش ي  واألحاس  يلعبون، ويغن يس، الت

ي بشكل خاص ع األردن ام، وللمجتم ة بشكل ع ات العربي زة للمجتمع ة دور . آانت سمة ممي ان لألغني د آ لق
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ي الحي  ك ف ان ذل واء أآ ات، س ع األوق ي جمي ي ف م   : أساسي ووظيف ّل موس ان لك ه؛ فك ت أم داخل ارج البي خ
ارس داخل ال   ة السريعة     ومكان غناؤه وألعابه الخاصة؛ فهناك ألعاب مصاحبة للغناء تم ت، ال تتسم بالحرآ بي

ا      ال، بم ة لألطف ز والحرآ أو االنتشار ألفراد اللعبة، أما الساحات العامة فكان الّلعب فيها، يمتاز بالجري والقف
ال      ين األطف ة ب ات حميمي يشيعه من بهجة وفرح، مما ينعكس بشكل إيجابي، نحو تكوين صداقات قوية وعالق

  .)1982الصنفاوي، (
ّكلت أغ د ش ع  لق ه المجتم ّكل من ذي يتش اء، ال ات البن ن لبن ة م ة مهم يا، ولبن ا أساس ال رابط اني األطف

ه األغاني          ا تحمل ا مّم ّد خليًط ال، تع األردني الواحد؛ فاألغنية بما تحمل من معاٍن وقيم ورموز بالنسبة لألطف
ي تحاآي حاجات         ا، الت يم ذاته اني والق دالالت والمع ّد     الشعبية األردنية، فهي تحمل ال ذي تع ع، ال ذا المجتم ه

الزراعة، واحدا من أهم مجاالت آسب العيش فيه، فهو مجتمع زراعي، متعاضد، متماسك في آل تفاصيل       
ة طموح           اء، غاي ر والرخ ه من الخي ا يحمل حياته؛ فطموحاته واحدة، وآذلك همومه، لذا فموسم الزراعة، بم

مجتمع األردني تقريبا، ولهذا فإن الدالالت الرمزية في  ثلثّي ال -فيما مضى -المزارعين، الذين آانوا يشّكلون 
تعّد أساسا في غناء األطفال والكبار، وهذا سبب رئيس،  ،أغاني المطر، وما تحمله من معاٍن دينية واقتصادية

ه    ع فئات ين جمي ع، فالّتماسك والّتواصل ب ه المجتم ان يعيش ذي آ ة والتعاضد ال ّي، للُّحم ير واضح وجل وتفس
ه من مضامين     ،حاصل -على اختالف أطيافه- العمرية من استمرارية وتواصل وحدة بناء األغنية، بما تحمل

 .عّد سببًا من أسباب وحدة المجتمع واستمراريته وتواصلهتومعاٍن وقيم، 
  

  :مشكلة الدراسة وسؤالها
اج ا  ة،   إن المتتبع لما يبّث من وسائل اإلعالم المختلفة، وما يؤلف ويدّرس لألطفال في منه ة العربي للغ

ى     ن أول إل ية م ة األساس ي األردن، لصفوف المرحل رى ف واد األخ اهج الم يقية، ومن ة الموس اج التربي ومنه
اهج،       ذه المن ى إعداد ه ائمين عل عاشر أساسيين، يالحظ بشكل واضح ودقيق، اإلغفال، وعدم االهتمام من الق

اٍن، ومضامين، ودال        ال الشعبية من مع ه أغاني األطف الواقع، وبشكل بسيط      بما تحمل ا ب الت مرتبطة جميعه
اة    ال مغن يد أطف ية أناش اهج الدراس ل تضمينهم المن ه، مقاب ي وثقافت ع األردن وح المجتم وي، يتصل بطم وعف

افي   ذي          . حديثة، تعاني من تهميش فكري، وحضاري، وثق م ال دور المه د ال ذا تكمن مشكلة البحث في تحدي ل
ة           يمكن ألغاني األطفال الشعبية االضطال   دالالت الرمزي يم وال اني والق ر من المع ه من الكثي ا تحمل ه، بم ع ب

  . والموسيقية، التي يمكن استخدامها وتوظيفها في عدد من المجاالت التربوية والتعليمية
  :وتحديدا فإن هذه الدراسة تحاول اإلجابة عن السؤال اآلتي

ة،    ( الالت الرمزيةما الّد ة، والوطني ة، واالجتماعي ة،  واالديني ة  لتربوي في أغاني    )واالقتصادية، والميتافيزيقي
  األطفال الشعبية في األردن؟
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  :ف الدراسةهد
ال الشعبية في األردن وتوضيحها،        تهدف هذه الدراسة إلى تحديد الدالالت الرمزية في أغاني األطف

ة،      ة، والوطني ة، واالجتماعي ا الديني ة،  وإبرازها، حسب دالالته ى    واالقتصادية، والتربوي ة،  وإل والميتافيزيقي
ة األساسية      توضيح  ة للمرحل اهج التعليمي آلية توظيفها في المجاالت التربوية والتعليمية، وذلك بتضمينها المن

ى    كل خاص، فضال عل ة بش ذه المرحل ة له ة العربي اج اللغ ام، ومنه ى العاشر بشكل ع ن الصف األول إل م
اقات الوالدراسية  خطط  الفي تطوير   ،استخدام ما ستتمخض عنه هذه الدراسة من نتائج التخصصات   في  مس

  .الجامعات األردنيةلمرحلتي البكالوريوس والماجستير في  الموسيقية
  

  :أهمية الدراسة
د أّد ور الّتى الّتلق ائل     ط ي وس ور ف ن تّط ه م ا واآب تويات، وم ف الصعد والمس ى مختل وجي عل كنول

روءة ة والمق ا ،اإلعالم المسموعة والمرئي ى انحس ات اللعب إل ه من عالق ا تؤدي عبية، وم ة الش ر دور األغني
ات صغيرة، تشكّ    ق مجتمع ال لخل ين األطف دورها  لوالتواصل ب ار  ب ية لمجتمعات الكب واة األساس ه . الن وعلي

 تكتسب هذه الدراسة أهميتها في أنها تسّلط الّضوء على ما تحمله أغاني األطفال الشعبية وألعابهم في األردن،
ة األساسية من الصف           ، وازيةدالالت رم من اهج الدراسية للمرحل ا وتضمينها في المن ا وتوظيفه إلفادة منه

اء   األول إلى العاشر بشكل عام، ومنهاج اللغة العربية لهذه المرحلة بشكل خاص، األمر الذي من شأنه اإلرتق
ل     ا بحاجات الطف ى     بالذائقة األدبية والموسيقية للنشء، لكونها ترتبط ارتباطا وثيق ه، وهي أقرب إل واهتمامات

ه ه وإدراآ دارس وزارة    عنفضال. نفس ي م يقية ف ة الموس ن فرصة لمعلمي التربي ة م ذه الدراس ه ه ا تقدم م
ة             هولة الجمل ة، لس يقية المختلف ى اآلالت الموس زف عل تعّلم الع اني ل ذه األغ تخدام ه يم، باس ة والتعل التربي

  .ألطفال الشعبية في األردن الموسيقية فيها والتي تعد سمة من سمات أغاني ا
  

  :محددات الدراسة
ى دالالت      ي تشير إل  اقتصرت هذه الدراسة على مجموعة من أغاني األطفال الشعبية في األردن، الت

الداللة الوطنية، الداللة  الداللة التربوية، لداللة الدينية، الداللة االجتماعية،ا: رمزية بشكل واضح تمامًا، وهي
  .لكل داللة افيزيقية، بواقع مثاليناللة الميتاالقتصادية، والد

  
  :أغنية الطفل الشعبية

الهم، وبخاصة    تعّد األغنية التي ابتدعها األطفال بشكل تلقائي وعفوي، وما ابتدعه الكبار وغّنوه ألطف
ه         ا تحمل ار، بم راث الشعبي للكب من  أغاني المهد، تراثا شعبيا من أغاني األطفال؛ فهي جزء ال يتجزأ من الت

تال   ا ي يط بم ن التبس ع شيء م ي، م يقي واألدب كل الموس ى، والمضمون، والش ي المعن درات ءتواصل ف م وق
األطفال الفنية والفكرية، والدليل على ذلك ما نالحظه في آثير من أغاني األطفال، التي تستخدم نفس األلحان 

ذه األغاني جاءت     ار، وه ا  المستخدمة في أغاني الكب ة م   غالب ين      لتواآب لعب ا، وانتشرت ب ة، ارتبطت به عين
ؤدى             ة واحدة، ت ين درجة لحني راوح ب ز ضيق يت ا في حي دور ألحانه األجيال المتعاقبة من األطفال نسبيا، وت
ا         ا م ع أو خمس درجات، وغالب بشكل إلقائي، إلى درجتين أو ثالث درجات، ولكّنها ال تتعدى في الغالب أرب

  ).1987الخوالدة، (ثانية زائدة  تتخللها قفزة ثالثة صغيرة أو آبيرة أو
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ا      و نظرن ار، ول اة الكب إن اللعب يعّد دافعًا مكتسبا لدى الطفل، وله وظيفة حيوية في إعداد الصغار لحي
ه   دنا أن ب لوج ي اللع د ف ى التقلي نفضال  - إل داع ع دريبا -اإلب ّد ت م  ،يع ائف الجس ة للوظ ة، وتنمي ية، والعقلي

  ).1999 ،و أبوحطب مختار(واالجتماعية 
ة،     اٍن فوري ولعّل الّلعب والغناء عند األطفال، من أقوى الدوافع لعملية اإلبداع والخلق؛ فنرى خلق أغ

تبدأ بسيطة، ثم ُيزاد عليها، حتى تصبح ألعابا آاملة، أما من ناحية التقليد في خلق األغنية الشعبية عند الطفل؛ 
الّتراث      ، فأّن علماء النفس ي)1979(وعليه، آما ورد في الباش  ط، ف ديهم فق أثرون بوال ال ال يت رون أن األطف

د   اذج لقواع رانهم اآلخرين، نم ى أق ال إل ل األطف أثيره الخاص، إذ ينق ه ت هم ل ه بأنفس ه، ويؤدون ذي يحملون ال
  .سلوآية وأخالقية، قبل أن يصبحوا آبارًا بالغين

ال، أن      ة الشعبية لألطف ول       ويالحظ مّما لمسه الباحثون في النصوص الغنائي ا يق ي دون أن يعي م ل يغن الطف
الطبع   بشكل متكامل؛ فهو ال يلجأ إلى التفتيش عن المعنى بقدر ما يفتش عن اللحن الموسيقي، والقافية، وهذا ب
ا جاءت            ل، سوى أنه ة الطف ى في أغني ا معن يس له ي ل ما يناسب حرآة اللعب، إذ هناك آثير من الكلمات الت

  .   لضبط الوزن والقافية
األلحان الشعبية أو األلحان المبتكرة على نمطها، من أقرب األلحان إلى وجدان الطفل وارتباطه تعّد   

يقيين    ،ببيئته ربين الموس ي المجري  سلطان      - وثقافة وتقاليد بالده، لهذا فقد اعتمد  الكثير من الم نهم المرب م
وداي ى  ،)1967-1882( آ عبية عل يقى الش اني والموس فهااألغ ورا لم ، بوص ترالية  مح ه األورآس ؤلفات

ى     و يس، عل كل رئ د بش د اعتم ة، فق ة الحد  التربوي ة التربي ع خط ة بوض عبية   يث ان الش ك األلح                        تل
  ).1978 ،وصادق ومختار صبري( 

ا   ارل  أم اني آ ات،     )1982-1895(أورف األلم عبية، والحكاي ال الّش اني األطف د أغ د اعتم ، فق
ك التصالها  والقصص األسطورية، بوص يقية، وذل ل الموس ة الّطف ه تربي دور حول ذي ت ة فها األساس ال ببيئ

ة        ت العديد، فكما أشار)1978وصادق  صبري( الّطفل وحاجاته ى أهمي ة، إل من الدراسات واألبحاث العربي
ة    اهج الدراسية التعليمي انٍ    ،  بتوظيف األغنية الشعبية لألطفال، في المن ا تتضمنه من مع بطة  ودالالت مرت م

ا    ي أجرته ة الت دفت الدراس د ه ه؛ فق تح اهللا، (بواقع عبية    ) 1979ف ة الش تخدام األغني ة اس ى أهمي رف إل للتع
تيعابها              ك لسهولة اس ال، وذل دريس الموسيقى لألطف ّد لت اج المع يقيا، في المنه ل موس ة الطف ودورها في تربي

ى والل    ه من        وتذوقها من قبل الطفل، ونظرا لما تحمله من بساطة في المعن ز ب ا تتمي اع، وأيضا بم حن وااليق
ه من       ا تحمل يقية، وم ة الموس معايشة يومية، وتكرار على أذن الطفل، تسهم وبشكل آبير، في إيصال المعلوم

ة   . تعبيرات ومفاهيم، يمكن استنتاجها من خالل أداء هذه الجمل اللحنية البسيطة ا الغوانم دفت   ،)1989(أم فه
د     دراسته التعرف إلى إمكانية ت دئين، وق ود للمبت ة الع وظيف األغنية الشعبية األردنية في تعليم العزف على آل

حنية، وبساطة أشارت النتائج إلى أن استخدام األغنية الشعبية األردنية، بما تتميز به من البساطة في جملها الّل
  .عودأشكالها اإليقاعية، أقرب إلى اإلدراك الحسي للمبتدئين، في تعلم العزف على آلة ال

ه     اه على أن سهولة استيعاب أغنية الطفل الشعبية، مرّد ،ة الذآرلقد أآدت الدراسات اآلنف  ز ب ا تتمي م
ة، فهي تنحصر في            ،أغاني األطفال الشعبية في األردن  من مواصفات تتطابق مع األغاني الشعبية العالمي

د اختلفت اآلراء في    )1د -ة دمن درج(ال تتعدى نغمات الديوان الموسيقي الواحد  ،مساحة صوتية ضيقة ، وق
ي                 ة الت ة والفني ة الثقافي دريب أو البيئ ى الت د يعزى إل ذي ق ق، األمر ال ل بشكل دقي تحديد مساحة صوت الطف
ة، تنحصر في مساحة صوتية ال تتعدى        يعيشها الطفل، إال أنه من المؤآد أن أغاني األطفال الشعبية األردني

ى    لم             نغمات السلم الموسيقي الواحد عل د األول من الس ا تنحصر في حدود العق ا م ا غالب ل إنه دير، ب ر تق أآث
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ذه               ذا البحث، حيث يالحظ أن ه احثون من خالل ه يقّدمها الب ي س الموسيقي، وهذا ما يظهر في األغاني الت
ة    األغاني ال تنتمي في ترآيبتها اللحنية إلى ما تسمى المقامات الموسيقية الكاملة، أما النصوص؛ فهي منظوم

ى، أو            ام بمنطق المعن اع دون االهتم ى يتحقق اإليق وزن، حت ة وال ى وحدة القافي بحيث يبدو فيها الحرص عل
ام        ا ق و م ا، وه زء منه ى ج ق عل ذا ينطب ا، وه ي تعبيره اذجة ف ا، س ي معناه يطة ف ي بس رة؛ فه رابط الفك ت

فنجد الترابط فيه واضحا في    بصياغته الطفل نفسه، أما الجزء اآلخر وهو ما صاغه الكبار ليغنوه ألطفالهم ؛
يقية،            ه الموس ل، وقدرات ات الطف ى، ليواآب إمكان ى بساطة المعن العناصر المختلفة لألغنية، مع الحرص عل
ا بأصواتهم             ارهم، ليغنوه ال بمختلف مراحل أعم ين األطف ذا فهي تنتشر ب ة، ل والصوتية البسيطة، والطبيعي

ا ترمي        مقلدين الكبار، إذ هي في األصل موجهة لهم،  م وإدراك م ا، وفه ى اإلحساس به درة عل وهم األآثر ق
  ).1976الخوري، (إليه هذه األغاني 

  
  :الدالالت الرمزية في أغاني األطفال الشعبية

ى             د من اإلشارة إل ه ال ب نه، فإن ياء حسب تطور س عندما نتحدث عن الطفل، وآيف يتعامل مع األش
ذه   جانب مهم من حياته، وهو الغناء واللعب؛ فهذ ه األغاني واأللعاب، تحمل دالالت محددة، وإن بعضًا من ه

ًا         اك أغاني وألعاب ر أن هن ى، غي إبراز المعن ا ب األغاني، يرآز على إبراز اللحن الموسيقي، أآثر من اهتمامه
رًا      ر تعبي اني أآث ا مع دوري،  (تحمل في طياته دالالت      ). 1992ق اني وال ذه المع د تكون ه ة وق ع    نابع من واق

فضال على ما تلعبه . االجتماعية والدينية، ومستوحاة من الموروث الشعبي والبيئة االجتماعية المحيطةالحياة 
ة   الظروف االقتصادية والسياسية، من دور بارز، في تعلق األطفال بنماذج معينة من األغاني، واأللعاب الدال

يم      . على ظرف من الظروف، أو قصة من القصص       ى تقس ا إل نلجأ هن ه، س ة ألغاني    وعلي دالالت الرمزي ال
  :األطفال الشعبية في األردن إلى ما يلي

  . الدينية الداللة -1
 .االجتماعية الداللة -2
 . االقتصادية الداللة -3
 .الوطنية  الداللة -4
 الداللة التربوية -5
  .الميتافيزيقية الداللة -6

  
  :الدينية الداللة-1

األطفال والكبار في األردن، سواء في     للمعتقدات الدينية دور مهّم في بناء شخصية الطفل؛ فقد تناول
ر            ه، إذ نالحظ أن أآث اء ل ديني، واالنتم ك استجابة للحّس ال وي، وذل المدينة أو القرية هذه الظاهرة بشكل عف

  :في تهاليل األم وأغانيها لطفلها هذه الدالالت والرموز موجودة، وبشكل واضح جدًا،
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  اْمِعيني ما ِتن  نامُوا ناموُا نامُوا        

 َهَجْرنا المناْم     ِمْن ُحَبْك يا مَحَمْد     
 َنَصْبنا لْخياْم  على بيْر َزْمَزْم          
 تَوضى الَنبي   على ْبيْر زْمزْم          
 والَشِمْع َيضِي      ِبِيِلْبريِق الِفَضة          
 تَوضى الرسُوْل     على بيْر َزْمَزْم        

 والَمْسَبَحة َبُنوْر           ِبِيِلْبريِق   الِفَضة 
 

، وذلك لما فيها من قصص )أغاني النواح(ونجد أن التهاليل والترانيم، أقرب ما تكون إلى النواحيات  
ي    لم   ( متعلقة بالدين؛ فمعظم تهاليل األم نراها تتحدث عن ذآر النب ه وس ا،    )صلى اهللا علي ا يصعب أحيان ، مم

ل، ذه التهالي ن ه ين الغرض م ز ب ه   التميي اء موّج ذا الغن ك أن ه ي ذل امع، والسبب ف ى الس ر عل تلط األم فيخ
  .للطفل؛ فهو غير قادر على إدراك المعاني ومراميها

أن           اد األم ب ديني، واعتق ى الموروث ال رده إل ي، م ى النب ونالحظ هنا أن اإلآثار من ترديد الصالة عل
ر     ا ي رًا م ه، وآثي ي نوم ريع ف ل أو التس فاء الطف ى ش ؤدي إل ك ي ل  ذل ذه التهالي ي ه ر اهللا ف ًا ذآ          د أيض

  ).1982أبوسعد، (
ي         ة ف ة الديني دين اإلسالمي والمسيحي، وتظهر الدالل اليم ال ًا عن تع اء متوارث ديني ج ذا الحّس ال وه
ي،          ديني واألخالق ي تحمل الحّس ال ون األغاني الت ال يغن المناسبات خاصة؛ ففي شهر رمضان، نسمع األطف

ه            فهم ملتزمون بتق ف، وهو العمر المفروض في غ بعضهم عمر التكلي م يبل و ل ى ول ليد الكبار في صيامهم حت
ذا الشهر،   . الصيام من ناحية دينية أما في الجانب األخالقي المرتبط بالدين؛ فهو استهجان إفطار أحدهم في ه

ى حد من يأآل            اد تصل إل ذلك، بأوصاف تك وم ب ة، أو من   وفي هذه الحالة فإن األطفال يصفون من يق الميت
  : يشرب الّدم، وهو وصف جّد قبيح ، ومثال ذلك
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 يا مَقِلْل ديَنْك    يا ِمْفِطْر َرَمضاْن    
  َمَصاريَنْك ِتْقَطْع  َآْلِبْتنا الُسوَدة         

  ُثمُّْه ُآْل يوْم ِعلَّْهفي   يا ِمْفِطْر َهْأل َهْأل     
  لَدْميا َشراِب ا  يا ِمفِطْر يا ُبْم            

  
يؤدي األطفال هذه األغنية أثناء لعبهم، في حالة أن رأوا أحدا من الكبار خاصة، مجاهرا بإفطاره، أو  
أحدا من أقرانهم، وهي من األغاني التي تؤدى بشكل حّر، ورّبما يصاحب غناء األطفال الّطْرق على صفيحة 

ه،    ال علي ؤدى       أو حجر أو أي شيء آخر، يصدر صوتا، قد تقع أيدي األطف ة ت ذه األغني إن ه ى األغلب ف وعل
  . ألطفال لّلعب في حاراتها وأزقتهافي المناطق الشعبية، والتي عادة ما يتجمع ا

عيد الفطر (ومن األغاني التي يغنيها األطفال أيضا، وتظهر الداللة الّدينية بشكل واضح، أغاني العيد 
اد هي   ، التي تعّد أيضا مناسبة دينية خاصة، لما ت)وعيد األضحى رتبط به من مناسبة الصيام أو الحج؛ فاألعي

عيد الفطر وعيد األضحى، وهي مناسبات ينتظرها األطفال بفارغ الصبر، بما تحمله لهم، من فرح، ومالبس 
  ):العيدية(جديدة، وزيارات متبادلة لألقارب، وما يرافقها من الكثير من الحلوى والمال 

  
  

  بِنْذَبْح َبَقَرِة ْسَعِيْد            ُبْكَرة الِعيْد ِبْنَعِيْد     
  ِوْسَعِيْد ما ُلْه َبَقَرة               بِنْذَبْح ِبْنُته هالَشْقَرة

   بِنْذَبْح ِبْنُته ِبْنِت الَعْم   والَشْقَرة ما ِفيها َدْم           
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ا       وتظهر ارك، وم د األضحى المب ى عي ديم    الداللة الدينية في هذه األغنية، باإلشارة إل يصاحبه من تق
األضاحي، وقد تشير األغنية بشكل رمزي ميتافيزيقي إلى الحكاية الشعبية، والتي تتحدث عن تقديم القرابين، 
ى      ة للوصول إل حتى ولو استدعى ذلك التضحية بأجمل بنت، وفي أغاني األطفال فهي تأتي على شكل الدعاب

  .حالة المرح المرتبطة باللعب غالبا عند الصغار
  
  :االقتصادية الداللة -2

ة العظمى من سكان األردن          يما أن الغالبي األرض، والس ا    -الداللة االقتصادية مرتبطة ب خاصة فيم
ا آانت الظروف    . تعّد من الفالحين والمزارعين، فهم شّكلوا النسبة األآبر من السكان في األردن -مضى ولم

ى ا       زارعين عل اد الم إن اعتم د؛ ف ياً      االقتصادية لم تتطور بع ان أساس اتهم آ رّي أراضيهم ومزروع . لمطر، ل
رى أن بعض األغاني        ر؛ فن ة أصدق تعبي وبما أن األغنية جزء من األدب الشعبي، فقد عبرت عن هذه الدالل
ا              ر عّم رون أصدق تعبي ار، ويعب دون الكب ال يقل إن األطف ابقا، ف ا أشرنا س تتوجه مباشرة بالنداء للمطر، وآم

ال             يعيشه آباؤهم، وهم لسان  اجر األطف ه حن ق ب اًء، تنطل ه غن ار التصريح ب ا ال يستطيع الكب ار، فم حال الكب
رح     اؤل والف ن التف ة م ي حال ا ف ون به ث، يتغن البين الغي ن اهللا، ط تغاثة م دعاء واالس ون بال نتهم، فيلهج وألس

ان        د وطقس آ و تقلي تغيثون،  فه ه يس ذي ب ه    واليقين، بنزول المطر، فيرقصون ويلعبون، في الوقت ال وم ب يق
  :الفالح أو المزارع، على امتداد التاريخ إلى عصر ما قبل اإلسالم، والعصور المتعاقبة بعد ذلك

  

  
  

  ِتْسقِي َزِرْعَنا اْلَغْرِبي   َيَال اْلِغِيْث يا َرِبي     
  ِتْسقِي َزِرْعنَا الناِيْم    َيَال ْالِغيْث يا داِيْم      

  
درة الخالق عز     والمتتبع لكلمات أغاني المطر يجد   ى ق أنها جميعا، تتوسل إلى اهللا، في داللة قوية عل

  .وجل ،وإيمانا من هذا الفالح البسيط على أن ال ملجأ له لطلب العون إال اهللا
ال    ى األطف ال السابق   يتغن ي المث ها ف ات نفس ي     بالكلم رح ف ة الف ايرة لحال ة مغ ر عن حال ا تعب ، إال أنه

ا أن االختالف    ة آل             المثال األول، علم ل في نهاي ي تتمث را، إال في بعض التفاصيل، الت يس آبي في اللحن ل
ا         )العبارة تتكون من مازورتين ( عبارة  ي تنت اء والتعب الت ة اإلعي ذا اللحن حال ال،  ، ويالحظ في ه ب األطف

ّن ال         في غنائهم آّل خاصة بعد أن بذلوا د، لك أت بع م ي ه ل انوا ينتظرون ا آ زل، وم فالح  جهد، لكّن المطر لم ين
ا             ة دونم ذه الحال ال الشعبية ه رك األمث م تت ب، ول د اهللا قري ا عن رج آٍت، وأّن م البسيط، على يقين دائما أن الف

يعّم     ، والمقصود بذلك أن ساعة واحدة يمكن أ)ساعة من ساعاته بتقضي حاجاته( ذآر  ة ل ا األودي ن تسيل منه
 . الخير
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  ِرْعَنا الناِيْم ِتْسقِي َز  َيَال اْلِغيْث يا داِيْم     
  ِتْسقِي َزِرْعنا اْلَغْرِبي    َيَال اْلَغْيْث يا َرِبي     

  
ا            تاء، وعالقته اس المطر في الش ثًال انحب دلوالت االقتصادية؛ فم ة مع الم قد تتداخل المدلوالت الديني

وس، رأف         زال المطر المحب ه إن ى اهللا، والطلب من دعاء إل ال  باألرض، نراه يرد ضمن أغاٍن تحمل ال ة باألطف
تجابة من اهللا،       م األقرب لالس الى، فه ى اهللا سبحانه وتع ال مباشرة إل ه من األطف والشيوخ، وهو طلب موّج

ال      ة من األطف د عن الرمزي ا       . منزل المطر، والدعاء هنا صريح بعي ة، يلحظ تمام ذه األغني ع ِلَلحن ه والمتتب
ى       حالة اإلعياء الواضحة في الّلحن؛ فنهاية العبارة الموسي ة األول ارة الكالمي ة العب قية األولى تتطابق مع نهاي

ارات المزدوجة في الكالم     ( آذلك، والتي يظهر فيها بشكل جلّي وواضح، الترّجي من اهللا إلنزال المطر  العب
ة من           )واللحن ذه الحال بقها، وهي رمز له ي تس ة الت د من النغم ؛  فهي ترتكز على درجة أساس المقام، بتمهي

ر                الترجي والتعب  ه، تعبي زول المطر،  وهي في الوقت ذات زارع في حال عدم ن ي تصيب الم النفسي، الت
ال الشعبية في         صادق من األطفال، لما يحّس به الكبار، وهذا تأآيد على مدى تتطابق أغراض أغاني األطف

ي الريف  األردن، مع ما ترمز له أغاني الكبار؛ فمجتمع الصغار انعكاس حقيقي وصادق عن مجتمع الكبار ف
  .األردني 

  
  ِتْسقِي َزِرْيعَنا اْلَغْرِبي     َياهللا اْلِغْيْث َيا َرِبي       

  َهِلِلي عا َجاِل الَدِرْب  ِتْسِقي َزْرَع ابو َمَحَمْد     
  ْتَبِلْل ُشُوِشْة راِعينا  َياهللا الغْيِث ْتِغيثيَنا          
  ة ما ِبْزَرْعَصاْرُله َسِن   راِعينا َحَسْن َلْقَرْع         
  َآْلَها اْلِحْمِري ِوالَزْرُزوْر   َزَرِع شكاَرة ِبْلُغْور        
  أَآِلْتها ِلْحَمَاَرْة    َزَرِع ْشكاَرة ِبالَحاَرة     
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ّس    ن ح و م ادة؛ ال تخل اني الج ذه المع ي تتحدث عن ه عبية الت ال الش اني األطف ن المالحظ أن أغ وم
ي   ة، الت ة اللطيف ة، والدعاب اني الّطالفكاه ن مع ر ع ة تعّب ة البريئ افول ن  وقيمه ر م ال الكثي تخدم األطف ، إذ يس

ي         ثال مصطلح شكارة يعن ا؛ فم ى واضحا له المعاني والمصطلحات، التي ربما ال يدرآونها، أو يعرفون معن
  . مقدارا من القمح أو الشعير، توزن به الحنطة بأنواعها، مما قد ال يعرفه األطفال في سّن مبكرة

ديني في        ومما  الحّس ال ديني؛ ف دلول ال ر مع الم سبق، نجد أن المدلول االقتصادي متداخل إلى حّد آبي
ّد   . الطلب من الخالق لرّي األرض، دليل واضح على هذا االرتباط يقي، نج من جانب آخر، ومن منظور موس

  . يأن اللحنين يتشابهان بشكل آبير من حيث المسار اللحني مع اختالف في المقام الموسيق
  
  :االجتماعية الداللة -3

ى              ة، وعل ى األدب الشعبي عام اهيم، عل د ومف ا من عادات وتقالي ا فيه ة بم اة االجتماعي انعكست الحي
انبين   . غناء األطفال خاصة ذين الج ويكاد الجانب االجتماعي أن يكون متداخًال مع الجانب االقتصادي، لما له

خر، فمثًال نرى أّن األم تغني لطفلها، وتتمنى أن يلحق بالرجال، من ترابط آبير، فكّل واحد منهما انعكاس لآل
ى    ) 1968سرحان، (وأن يكبر ليصبح فالحًا لألرض مثل أبيه  ذا المعن اء أو ه ذا الغن داللتين   ،؛ فنرى في ه ال

ة      فالداللة األولى : واالجتماعية االقتصادية ا، والدالل ح األرض ويحافظ عليه ًا يفل ة الثانلكونه سيصبح فالح ، ي
ي    . لكونه سيصبح رجًال تفاخر به أمام الرجال، والعشيرة، وأهل البلد وهذه النظرة موجودة في الريف األردن

أولهما أساس مادي، : بشكل خاص، ولعل القيمة االجتماعية حسب نظرة المجتمع الريفي ترتكز على أساسين
القيم واألخالق        ق ب وي، يتعل ا أساس معن ي     يتعلق بمهنة األب، وثانيهم ة، الت دة، والسلوآيات االجتماعي الحمي

  ).1969العمد، (يتفاخر بها أهل الريف بشكل عام 
دفاع           ى ال ه عل ة لقدرت ده السيف، وهي آناي ابًا يحمل بي ونالحظ هذا في دعوة األم البنها، أن يكون ش

ذا إ     ات، وه م في النائب ى  عن أهله وعشيرته، وبذلك يصبح مفخرة ألهله، وعشيرته، ومصدر قوة له ن دّل عل
راهم     ال؛ فت شيء، فإنما يدّل على مدى العالقة القوية بين أهل القرية والعشيرة، مما ينعكس على سلوك األطف
ر في    يقضون النهار، وجزءًا من الليل وهم يلعبون مختلف أنواع اللعب على شكل جماعات، مما له أآبر األث

  ).1986سلوم، (تقوية الروابط بينهم 

  
  ْوَمَال اْلُحْضِن ْوَرَبانا  ه ْوَماْعطانا     ُنْشُكْر َاْلَل 
  َأْعَطانا ُلُوِز ْمَقَشْر  ُنْشُكْر َاهللا ْوما َقَصْر      

  ِريتُُْهْم ما ِيْعَدُموه   يا َحِبِيِب اُمه َوأُبوه       
  وَخَيُطُوه وَلَبُسُوه  َفَصُلُو ُثِوِب اْلَحِريْر       
  ِلي َعلى اْوَلاِديَسِلْم  يا َحاِدي َويا َباِدي        
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ي  ن اآلت ذا اللح ي ه ة       وف ي نغم دة، ه ة واح دا نغم ابق، ماع ن الس ع اللح ام م ابق ت د تط ا، يوج أيض
دوم              ) فا(، بدل النغمة )صول( رح بق ة الف ر عن حال ك للتعبي ا يكون ذل ة من اللحن، وربم ازورة الثاني في الم

ة    الصبي، في إشارة واضحة ألهمية المولود الذآر وتفضيله على ا ة اجتماعي ألنثى، فالمولود الذآر يشكل قيم
بات، فضال    ا  عنآبيرة عند مجتمعات الفالحين وزّراع األرض، لكونه عونا ألهله، وسندا لهم في آّل المناس م

ا    سيحمله من طموح أبيه وأمه، اللذين ينتظرانه ليكبر، ويصبح شابا يحمل السيف  ر ليباهي ه، ويتمخت على جنب
  .     يهم وأهل الحءبه  أقربا

  
  

  اْنَشْد َظْهِري ِوْنَسَنْد      َلَما قاُلولي َوَلْد      
  ْنَهَدْت ِحَيطة َعَلِية    وَلَما قاُلولي ْبَنِية      

  وِبْحِمْل ِسْيِف ْوِيْتَمْخَتْر  وُبْكَرة ِبِعيِش ْوِبْكَبْر   
  ِرْيُتهْم َما ِيْعَدُموْه   يا َحِبِيِب ْاُمه َوُابوه    

  
  :الوطنية الداللة -4

ى مالمح           ه إل ذ تعرف ا،  ومن ي يعيش فوقه ى األرض الت ه إل ينشأ الحس الوطني لدى الطفل، منذ تعرف
ينيات  رة الخمس ي فت دا ف ي األردن، وتحدي ال ف ون األطف ت عي د تفتح واقعي،  وق اعي وال عه االجتم وض

ل في احتالل فل     ر،  تمّث ه     والستينيات من القرن الماضي، على واقع سياسي صعب ومري أ عن ا نش سطين، وم
ى األردن، فضال   رات إل ن هج نم ألرض    ع تالل الصهيوني ل ع اإلح ي فرضها واق ة الت روب المتعاقب الح

د   ر عن ى وعي مبك ا أدى إل ا، مم ة بكامله تقرار المنطق تمرا الس دًا مس ّكل تهدي ذي ش ة الفلسطينية، وال العربي
ار في حدود     األطفال في األردن، لصياغة معاٍن تتحدث تصريحا أوتلميحا ع اٍن للكب ن هذا الواقع، أو تقليد أغ

ه أغاني وألعاب                ذي اضطلعت ب دور ال ر عن ال ة، لتعب اني الوطني ذه المع ه به ل ألدائ ات الطف ما تسمح إمكان
يم          ه من دالالت وق ا يحمل وطني والسياسي وم دور ال ا ال األطفال في آل المجاالت السالف ذآرها، والتي منه

  .رمزية
ال   ر األطف د عب ذه      لق روا به ا عب ا، آم ن األرض وحمايته دفاع ع ن ال ورة، وع ن الث انيهم ع ي أغ ف

ه  ن يعاون ل، وم ره للمحت اني، عن الُك ا(األغ رائيل وأمريك ل السالح، )إس ى حم ادر عل ل ق ، وآيف أن الطف
ة،       ة والقومي ة الوطني ه أن الدالل للدفاع والذود عن أي جزء مغتصب من أرض األمة العربية، ومما ال شك في

ا زال               و ي م ة، الت ة الزمني ك الحقب ال في تل اجر األطف ي أنطلقت من خالل حن اني، الت اضحة في بعض األغ
  .الكثير منها يتردد على ألسنة األطفال حتى يومنا هذا
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ة        ة الوطني ة بالدالل ا عالق يس له بة ل وقد برزت الداللة الوطنية في أغان، هي في األساس ُتؤدى لمناس
اني   عن المطر واالستعداد له، ومن  لتي في المثال اآلتي، تتحدث في األصل أو السياسية، واألغنية ا ذه المع ه

الى    بحانه وتع أن اهللا س ين ب ى يق م عل م المطر، فه ين لموس تعداد الفالح دى اس ى م ال إل ير األطف يطة يش البس
يرزقهم تهم، وس يحمي بي ة، واجتماعي. س ة ديني ي دالل ة، فه ن دالل ر م ل أآث اني تحم ذه األغ ل ه ة، ومث

اة بكل       )خيالية(واقتصادية، وميتافيزيقة  رك الحي ، ووطنية أيضا، فقد يجّد األطفال أنفسهم منخرطين في معت
ال الشعبية في األردن، وهي واحدة        تفاصيلها، فهم جزء ال يتجزأ من هذا المجتمع،  وهكذا هي أغاني األطف

  .من سماتها المميزة 
  

  
  

  يِديِبيْتنا َحِد  ُأْمُطري ْوِزيدْي     
  ِرزْقنا َعَلى اهللا      َعْمنا َعْبَداهللا     

  ِوْالَيُهوِدْ آالْبنا    َفَلْسطِيِن ْبالْدنا    
دالالت           اني وال ر من المع ال الشعبية في األردن الكثي وبشكل صريح ومباشر، تضمنت أغاني األطف

دأ با      ذي ال يه ع، ال م والوج ن األل ة م ّكل حال ي تش طين، والت ن فلس دث ع ي تتح واطن  الت ان الم بة لإلنس لنس
تم الفصل           ان أن ي ين الشعبين؛  فمن الصعوبة بمك دة والمتحدة ب األردني، والسبب في ذلك هو العالقة الوطي

  .بين هذا التوأم المتجانس
ة،       ة الوطني ي تحمل الدالل ا ال     ومن األغاني الت ق عليه ي يمكن أن  يطل ي  ياسية أو النّ ّسأو الت ضالية ف

عبي ال الش اني األطف ال أثأغ ه األطف ا يغّني ي األردن، م اعية ف بهم الجم اء لع ان ال به ح األطف ي يطم أن ، ، الت
ه          ا تحمل ه، بم اء ل الوطن واالنتم زاز ب ى االعت د عل يكونوا من الذين يسهمون في تحرير فلسطين، آذلك التأآي

  .األغنية من معاٍن
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  بابا جبلي هدية

 
  

 ُدِقَيةَرْشاْش وُبْن    بابا َجْبلي َهِدِية          
 ُجُندي ِفي ِجْيِش الَتْحرِير    َعَلشاْن اْآَبْر َوِصْير    

 ِآيِف ْنَحِرْر َوَطّنا   ِجْيِش اْلَتْحرِير َعَلْمنا     
  ما ِبْنِبُيعه ْبَمصاري  َوَطْنا غالِي غالي           
  َعَلى َأْمرِيكا وِإْسرائِيل  َمْنُصوريْن َمْنُصوريْن    

  
  :الداللة التربوية -5

ة،         ذه المرحل ي تكتسب في ه الخبرات الت ل، ف تعّد مرحلة الطفولة صلب العملية التربوية بالنسبة للطف
ة        ذا اآتسبت األغني ة، ل تشكل اساسا في وجدان الطفل وفكره، مما يصعب تحويله أو تغييره في مراحل الحق

يم تربو         ه من دالالت وق ا تحمل ل، لم ة الطف ة  الشعبية مكانة رفيعة في مجال تربي ة هادف ل    . ي ة الطف د أغني وتع
يم         دالالت والق مولية ال ن ش ه م ز ب ا تتمي تماعا، لم ال أداًء واس دم لألطف ي تق اني الت ح األغ ن أنج عبية م الش

ة    . المتنوعة التي تعمل على إعالء ثقافة الطفل وإغناء معارفه ا تحمل الدالل إن أغاني األطفال الشعبية جميعه
اج    دفة فهي آما ذآرنا التربوية الها ال أنفسهم أو من انت ار  سواء آانت من إنتاج األطف ا     ،الكب فهي في حقيقته

ار، ومن          ه لمجتمع الكب ل وتهيئت ى إعداد الطف ة       تربوية تعليمية وهي تعمل عل ي تحمل دالل ذه األغاني الت ه
  :احل طفولتهم المبكرة، مثلتعليمية واضحة ما يؤديه األطفال في مر

  

    
  ْرالَعَصافي ايرويِطِهيْك ِب

  اَألْسماْك اِهيْك ِبْسَبحو
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  ِهيْك ِبُدوِر الْدوالْب 
  اَألْوالْد   اِهِيْك ِبيَزْقفُو

  َيا ِحْلوِيْن  اَزْقُفو اَزْقُفو
  ُبْكَرة الُصِبْح َعَاَلبِكْير 
  ِبْنَلِقْط َوْرِد  ْوَيْسمِيْن

   
حة  لك       ف ارة الواض الل اإلش ن خ ي م وي التعليم ب الترب ح الجان ة يتض ذه األغني ي ه ران  ف ة طي يفي
دوالب أو آيفي ،العصفور ذه الطريق   ،ة سباحة السمكة أو دوران ال ة السلسة الميسرة    وبه ة والتعليمي  ،ة التربوي

ي      اني والمصطلحات في إطار ش ة واللعب    فإن األطفال يتعلمون الكثير من المع ع وبمصاحبه الحرآ  .ق وممت
ال وتحمل دالالت ت   ا األطف ي يؤديه ة الت اني التربوي ة في الحثّ ومن األغ ة وتعليمي ى العمل ربوي ذل و ،عل ب

  :ق وممتعالتي يؤديها األطفال بقالب شيالجهد والتخطيط للمستقبل، األغنية اآلتية 
 

  
  

  َراْح ِللَنْمِلة شو َمْقُهوْر   َهالَصْرُصْور َهاَلْصرُصوْر      
   َيا ُسْلطاِنْة َهاْلَحاَرْة  َقْلها َدِخيِلْك َيا َجاَره                
  َبْشُكْر َفْضِلْك ِلْلَمماْت   َدْايِنيِني َأْرَبْع َحباْت               
  ِوْين ِإْلَحِب اْلَللِمُيتْه    َقاِلْتُلْه ُروْح َيا َآْسالْن             
  ِوْخُدوُده َعْاَلَعِدسْه   َوَدْعهَا الَصْرُصوْر                

  
  :الميتافيزيقية الداللة-6

يده        الميتافيزيقية ه ع، بحيث يصعب تجس دا عن الواق ال بعي ي ما وراء الواقع، وهي ما يكون في الخي
ي يعيشونها           االت البسيطة، الت وع من الخي ذ الن على شكل مادي ملموس، ويعّد فكر األطفال مجاال خصًبا له

ذه ال         ة والتشويق، وه ر من المتع ابهم الكثي انيهم وألع ى أغ د   على أنها حقيقة، األمر الذي يضفي عل ة تعتم دالل
الي؛        طوري الخي مون األس ة، أو المض عبية المتوارث ة الش ى الخراف يس عل كل رئ ي ورد  بش دات الت فالمعتق

ر تع     ة، ومن أث ة االجتماعي ا     بعضها في أغاني األطفال وألعابهم، مستوحاة من البيئ الهم ؛ فكله اء ألطف يم اآلب ل
   .مكتسبة، ما لم يكن للطفل دور في صنعها
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ا     لقد أسهمت      ق منه ا يتعل الحكايات الشعبية في بناء الخيال األسطوري والخرافي عند األطفال، خاصة فيم
ع الحال             ا تحاآي واق ا في حقيقته ال، إال أنه ى لسان األطف ي جاءت عل بالجانب الديني، مثال ذلك األغنية الت

ي   ارة الّنب وقهم لزي ار، وش بة للكب ّلم(بالنس ه وس ّج)صّلى اهللا علي ة عن الح ّد ، آناي ذي يع ه ال ة تحقيق ،  وأمني
  :فريضة على آّل مسلم قادر

  
  

  َلِقْيت َرُسوَل اهللا  َخْشِيْت ِبيَت اهللا       
  ِيْمشي وِيْتَمْخَتْر  َلِقيْت ِطْير اْخَضْر    

  َحَرِم النَّبيُ زْرُته   يا ِرِيْتِني ُشْفُته      
  

تهم    لقد ابتدع األطفال من خيالهم أيضا أغنيات يعّبرون بها،  بهم، بلغ اء لع ويصّورون ما يمارسونه أثن
ا          ار، م ه من الكب ا يستمعون إلي الي مم ومصطلحاتهم الخاصة، فقد أصبح عندهم من المخزون الفكري والخي

  : يمّكنهم من نسج القصص، وما تتضمنه من خيال
  

  
  

  ِوِقْع ِبالِبيْر يا ال ال  َشْعِري َطِويْل يا الال        
  ُطْلُته ِبْكِريْك يا الال  يا الال          ِإْنِزْلَت اُطُوله

           
ان،    فهي تتخيل شعرها طويال، وآيف أنه وقع في البئر، وحقيقة األمر أن األطفال في آثير من األحي

يعبرون عن أشياء ربما تكون في خيالهم، إال أنها تعكس صورة حقيقية إن أمعنا النظر بها، ففي آّل واحد من 
رى صورته،         بيوت الفالحي ر ي ن بئر،إما يقع في ساحته أو خارج البيت، وحين ينظر الشخص في عمق البئ

ر  ي    . وهذه الفتاة الصغيرة حينما تنظر في البئر فإنها ترى شعرها الطويل وآأنه وقع في البئ ومن األغاني الت
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ة         ال، أغني ة في أغاني األطف دالالت الخيالي ى   ، والتي ت  "شمست شميسة  "تتحدث أيضا عن ال ا عل دّل آلماته
  :القصة التي تعتمد الخيال الطفولي، أو ما يمكن أن يطلق عليه ما وراء الواقع

  

  
  

  َعلى رْاس ِعِيِشه  َشمََّسِت ْشِميِسة          
  َصاَدْت ُقْط وفاَرة    ِعيِشه ِباْلَمغاَرة            
    أهللا ِيْلَعْن ِشِيْبتها   َحطَّْتِهْن في ِجِيِبْتها        

  
ا،           ال غالب ان يحضرها األطف ي آ ة، الت تاء الطويل الي الش ففي جلسات الكبار في التعلل والسمر في لي

ا الصوت والصورة       اب تكنولوجي از "وتجّمعهم حول موقد النار، وفي ظل غي ى الّضوء الخافت    "التلف ، وعل
فيها التضليل الصوتي، إذا   ُتسَرد، ويستخدم" الخراريف"المنبعث من المصباح التقليدي القديم، آانت الحكايا 

الهم قصصًا، تكون من         ار من خي آان المتحدث بارعًا، فكانت القصص تحاك عن الجّن والغول؛ فينسج الكب
ة   ك البيئ ي تل ودة ف ادات الموج يم والع ة للق ال المنافي م عن األعم يلة لتخويف الصغار وردعه ة وس و (جه أب

م      ومن جهة أخرى لتشويق األطفال، وج). 1980الرب،  ا أشرنا ل ت، حيث آم معهم حول األم واألب في البي
يكن هناك وسيلة للتسلية والترفيه غير القصص المحكية من قبل الكبار، والتي تتحدث عن الرجولة والشهامة 

  .والكرم واإليثار وغيرها من الصفات الحميدة
ائدة في      دات الس ى المعتق ة     ومن هنا يظهر تأثير البيئة األردنية، وانعكاسها عل ابقة؛ فالبيئ ال الس األجي

اء            ه من آهرب ا تتطلب ع أشكالها، وم ة بجمي ا الحديث الجبلية التي يعيشون فيها، وعدم وجود وسائل التكنولوجي
ى الزراعة، فضال          ر عل اد األآب يم، واالعتم ور التعل ل،    عن ومواصالت وطرق، وعدم تّط ا من جه ا فيه م

ذه المعتق      و ه ى نم ف، أدت إل الم الّتخّل ال  وبعض مع ول األطف ي عق يخها ف ادات   . دات وترس ذه الع ن ه وم
ياطين،          ح يطرد الش أن رش المل ادُا ب رأة، اعتق ه الم د في والمعتقدات، عادة رش الملح على عتبة البيت الذي تل

ا           . ويكثر من والدة الذآور ي يكتبه ب، الت اد بالُحُج ائدة في األوساط الشعبية أيضًا االعتق دات الس ومن المعتق
ة   بعض شيوخ ا ة غنائي اني بطريق ى الحجاب،     . لطرق الدينية، مما أّدى إلى إظهار بعض المع م ينظرون إل فه

ائدا في بعض األوساط الشعبية         عن فضال . على أساس أنه وسيلة تحمي الطفل من الّشر، والحسد ان س ا آ م
ه؛       ر أو ابتلع م القم د قض رًا ق ًا آبي ون أن حوت انوا يظّن ر، إذ آ وف القم ين آس ي األردن ح ال   ف ان األطف فك

ا، مصدرين          د، يضربون عليه ًا من الحدي م العصّي، أو قطع يخرجون إلى الطرقات والحارات، حاملين معه
دّل        ا ي ى شيء، فإنم ذا إن دّل عل ر، وه قرقعه وجلبة مغنيين، ظّنًا منهم أنهم بذلك يخيفون الحوت، فيترك القم

  .م أمور حياتهمعلى مدى الجهل والبساطة التي آانوا يعتقدون بها في معظ
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ا هي إال          ابهم في األردن، م ال الشعبية وألع ويرى الباحثون أن المعتقدات التي ورد بعضها في أغاني األطف
ار وال دخل للصغار في صنعها أو وضعها، إال أن           بة من الكب انعكاس ونتاج للبيئة االجتماعية، وهي مكتس

ا    الطفل األردني، أضاف عليها من خياله الخصب، مما زاد  ذلك موروث في انتشار هذه األغاني،  وأصبحت ب
  .شعبيا، يتناقله األطفال جيال بعد جيل

  
  :نتائج الدراسة

ذه      ية، وه تتكون أغنية الطفل الشعبية من ثالثة عناصر أساسية تندمج مع بعضها، لتشكل وحدة أساس
ال دون و   ة أطف ة    العناصر األساسية ال تنفصل عن بعضها، إذ ال يمكن أن تكون أغني : احد من العناصر اآلتي

ولقد توصل الباحثون من خالل الدراسة التحليلية الموسيقية لنماذج أغاني  . النص الشعري، واللحن، واإليقاع
  :ما يلياألطفال الشعبية في األردن، المستخدمة في هذا البحث  إلى 

  :نتائج تتعلق بالنص الشعري: أوًال
ادة بالله   -1 ون ع عرية تك ع النصوص الش ة جمي ة المحكي ة(ج ذه   )العامي ا ه د منه ي تتول ة الت ي البيئ ، ف

دا            ة، بعي ه اليومي ي يستخدمها في حيات ل أو اللهجة الت ة الطف النصوص، وهذا يعكس بشكل مباشر لغ
عن اللغة الفصيحة، التي نادرا ما يستخدمها األطفال في تواصلهم مع بعضهم بعضا، أو في محيطهم   

  .الذي يعيشون فيه
يد من الكلمات واأللفاظ في أغاني األطفال ليس لها معنى محدد أو داللة معينة، سوى تنظيم ورود العد -2

  .اإلحساس باإليقاع الموسيقي
ى   -3 ليس بالضرورة إيجاد وحدة للمعنى في النص الشعري المغّنى، وذلك بسبب ترآيز أغاني الطفل عل

د ال ذي ق ى، ال دة المعن ا لجانب وح يقي، وإغفاله اع الموس ه اإليق ي ظل إحساس يئا، ف ل ش ي للطف  يعن
  .بموسيقى الكلمات واأللفاظ

اذج        -4 ّنص في معظم نم ًا، ويسير ال ارتباط البيت الشعري بالبيت الذي يليه، ارتباطًا لفظيًا وليس معنوي
  .أغاني األطفال، حسب أسلوب تداعي المعاني

و  -5 عبية سطحية، وتخل ال الش اني األطف م أغ ي معظ عرية ف ن الصورة الش ر م ا الكثي د، وفيه ن التعقي م
  .الخيال والبساطة، التي تتناغم وأحالم الطفولة، على الرغم من الّلجوء إلى الرمز في بعض النماذج

  
  :نتائج تتعلق باللحن: ثانيًا

اس   -1 ن األجن ة م ى مجموع ث عل منها البح ي تض ي األردن والت عبية ف ال الش اني األطف اد أغ اعتم
ا نما  يقية، صيغت فيه ن     الموس ر م ي آثي ا ف ل أنغامه اس ال تكتم ذه األجن أن ه ا ب ة، علم ا الّلحني ذجه

ان ا  ،األحي ذي دع ر ال ى ا األم ق اإل اد طري ام  عتم ي للمق كل تقريب نس بش تيحاء الج ذه   ،س م ه ا أه أم
  :األجناس فهي 

ذه    )ري (جنس نهاوند، درجة الرآوز  :أغنية ناموا ناموا • ، المسافة الصوتية المستخدمة في ه
  .هي مسافة رابعة صاعدة األغنية، 

ر رمضان  • ا مفط ة  ي ة  : أغني ى درج م عل نس عج ا(ج افة  ، )ف ا، المس ة ف وز نغم ة الرآ درج
 .الصوتية ثالثة صاعدة 
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د   • د بنعي ى درجة     : أغنية بكرة العي افة     ) ري ( جنس عجم عل درجة الرآوز درجة ري، المس
 .الصوتية رابعة هابطة

 .  ، المسافة الصوتية ثانية هابطة)صول(ة جنس عجم على درج :أغنية يال الغيث يا ربي •
 .، المسافة الصوتية ،رابعة هابطة)ري (جنس صبا بوسلك على درجة :يال الغيث يا دايم  •
ي  • ا رب اهللا الغيث ي ة ي ى درجة : أغني رد عل اني صغيرة )ري (جنس آ افة الصوتية ،ث ،المس

 .هابطة
ا  • ا اعطان كر اهللا وم ة نش ة  : أغني ى درج م عل نس عج ة  ، )دو( ج ة تام افة الصوتية رابع المس

 .صاعدة
 .خامسة صاعدة ،المسافة الصوتية ،)دو(جنس عجم على درجة :أغنية لما قالولي ولد  •
، المسافة الصوتية، ثالثة صاعدة، سادسة   )مي(جنس آرد على درجة : أغنية امطري وزيدي •

 .هابطة
ي  • ة  أغنية بابا جبل د    :هدي ى درجة   جنس نهاون افة الصوتي  )ري(عل ة، سادسة صاعدة،   ، المس

 .رابعة هابطة
، )مي (الثالثة  ودرجة الرآوز هي الدرجة) دو(جنس عجم على درجة : أغنية خشيت بيت اهللا •

 .ثالثة صاعدة ،المسافة الصوتية
ل  • ى درجة     : أغنية شعري طوي رد عل افة الصوتية   ،)سي (جنس آ ة   ، ثالث المس ة صاعدة، ثالث

 .هابطة
ة • ة شمست شميس ى د :أغني د عل ة جنس نهاون افة الصوتية ،)ري(رج ة صاعدة، ،المس  رابع

 .خامسة هابطة
  

ائي   -2 ا يسمى   )اإلنشادي (استخدام بعض أغاني األطفال طريقة األداء اإللق ى  ) Resetative(، أو م عل
  .، وبعض منها استخدم طريقة اإللقاء اإلنشادي على نغمتين متباعدتين)البعد األحادي(نغمة واحدة 

 .صوتية الوسطى المحصورة بالّسلم الموسيقي الغنائي استخدام المنطقة ال -3
ة  -4 ا،         : استخدام المسافات الموسيقية اآلتي ة بأنواعه افة الثالث ا، مس ة بأنواعه افة الثاني د األحادي، مس البع

افات في            ذه المس ع ه ا، وجمي افة السادسة بأنواعه ة، مس افة الخامسة التام ومسافة الرابعة التامة، مس
 .)عد والهابطالصا(االتجاهين 

الث          -5 ازورتين، أو ث ي م رة ف ون الفك ًا تك دة، فأحيان ة الواح رة اللحني ال الفك اني األطف تخدمت أغ اس
 .موازير، أو أربع، وتتكرر هذه الموازير حسب النص الشعري لتكون الّلحن

ل، في            -6 ى حنجرة الطف ًا عل اد آلي اء، واالعتم يقية في مصاحبة الغن ذا  عدم استخدام أية آلة موس أداء ه
ك      ّد ذل يقي، حيث يع اللون من الغناء، وتقتصر المصاحبة على التصفيق باأليدي لضبط اإليقاع الموس

  .إضافة حرآية وسمعية مفرحة لألطفال
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  :نتائج تتعلق باإليقاع: ثالثًا
  :استخدمت أغاني األطفال التي تضمنها البحث األشكال اإليقاعية اآلتية -1
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  :لضروب والموازين المستخدمة في أغاني الدراسةا
ى         ة عل ال عام ا هي أغاني األطف تعتمد أغاني األطفال الشعبية في األردن في أدائها بشكل عام، وآم

ّوا من المرح           ا يضفي ج ا م ذي غالب اع النشط، ال عنصر الحرآة واللعب، لذا فهي تعتمد في أدائها على اإليق
ذه األغ    ال له ا           . انيعلى أداء األطف ي تضمّنها البحث في غالبيته ائج أن األغاني الت د أظهرت النت ه، فق وعلي

استخدمت أآثر من إيقاع واحد في أدائها، ومرّد ذلك يعود للحالة التي يكون بها األطفال لحظة أدائهم لنوع أو 
   .أغنية معينة

  .أغنية خشيت بيت اهللا :ايقاع الملفوف .1
ائرة    .2 اع الوحدة الس ة : ايق رة  أغني ة شمست شميسة        بك دي، أغني ة امطري وزي د ،أغني د بنعي ا  ،العي ي

  مفطر رمضان
  امطري وزيدي، يا مفطر رمضان، خشيت بيت اهللا :ايقاع أيوب .3
  .بكرة العيد وبنعيد :ايقاع دوياك .4
ا          :ايقاع مصمودي صغير .5 ا اعطان د، نشكر اهللا وم الولي ول ا ق ة، لم ي هدي ا جبل امو  ،باب امو  ان ا  ن ا، ي

  .مفطر رمضان
  
ال الشعبية في       لشكل اآلتوا اب األطف  ي يبين ويوضح بعضًا من االيقاعات المستخدمة في أغاني وألع

 :األردن

  
  

  :اآلتية التوصياتضوء ما توصلت إليه هذه الدراسة في نتائجها، خلص الباحثون إلى وفي 
ة،   إعطاء الفرصة لألطفال للتعبير عن أنفسهم بلغتهم الخاصة، وهو أمر على درجة آبيرة من  -1 األهمي

اليب    للدخول وبشكل حقيقي إلى عالم األطفال لما لذلك من أهمية في استخالص أفضل الوسائل واألس
 .للتعامل معهم في ظل المتغيرات السريعة

اطة   -2 ن البس احة م ال مس اء األطف دات العصر، إلعط دا عن تعقي ل بعي ة الطف اطة أغني ى بس ودة إل الع
 .يتعامل معها خالل اليومليرتاح من تعقيدات التكنولوجيا التي 

ا          -3 ال لم يقية الموجه لألطف ة والموس ال الدرامي ة، واألعم توظيف األغاني الشعبية في البرامج التعليمي
 .لذلك من أهمية في ربط األطفال بتاريخهم والذي هو أساس انطالق للمستقبل

ة اإلساسية األ          -4 ة للمرحل ة العربي اهج اللغ ال الشعبية في من ه من     توظيف أغاني األطف ا تحمل ى، لم ول
 .الخ....مضامين ودالالت، اجتماعية، ودينية، واقتصادية 
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ي      -5 يقى ف ي الموس ا لدارس يقية، وتوظيفه اد الموس ة واألبع كال اإليقاعي يم واألش وز والق تخدام الرم اس
 .المعاهد والكليات المتخصصة

ال الشعبية   -6 بشكل خاص، فهي جزء      االهتمام بجمع وتوثيق الفنون الشعبية بشكل عام، وأغاني األطف
 .من تراث األمة وهويتها

  .ْقرِيْبِإِب:  يْقِرْبِلِب
  .يْئِضُي:   ْيِضَي
  .َأَضَوَت: ى َضَوْت

  .اْجَجُز -ْرلْوَلِب:  َبنُوْر
  .ْنِيالِد ْلِيِلَق:  ْلِلَقْم
  . ْلُآْأَت:  ْلِآْوُت
  . اآلْن:  ْألَه ْألَه
  .ُ ُهُمَف:  ُهُمُت

  .معلق : معأل 
  . َتخيْن -ا َسِميْني:  ْميا ُب
  .ية ِرُوُطْسُأ ٌةَيِصْخَش: ِيْدَعْس
  . تاْءِشاْل – ْرَطَماْل:  ْثَيَغاْل

  . ْرَطَماْل ِةَلِق ْنِم -ْمالناِئ:  ْمالناِي
  . ِيِذاَل:  ْيِلِلَه
  . ْباِنَجِب:  اْلا َجَع
  . ْقِيِرَطاْل: ِ ْبَرَداْل
  . ِسْاالَر ِرْعَش ِةَمِدَقُم: ة َشُوُش
  . ْعَلْصَأ – ٍرْعن َشِوُدِب:  ْعَرْقَل
  .ْحْمَقاْل– ِةَطْنِحاْل ْنزِيْخَت ُةَدْحِو: ه كاَرْش
  . ٌةَيراِعِز ٌةَقَطْنِم– ْنُدْراُأل ُرْوَغ -ٌةَضِفَخْنُم ٌةَقَطْنِم:  وْرُغْلِب
  .ا َهَلَآَأ: ا َهْلَآ
  . وْرُيُطال ِمَن ْعاوْنَأ:  وْرُزْرالَزي َوِرْمِحاْل
  . ِةَقَطْنِماْل – ْيَحاْل:  ِةحاَراْلِب
  . ماْرالِح ُثَنَؤُم – ُةماَرِحاْل: ة ماَرْحِل
  . ْلْفِطاْل ياِضَب ْنَع ًةناَيِآ:  ْرَشَقْم وْزُل
  . ْمُهَتْيَل:  هْمُتْيِر

  . ْلالقاِئ: ي الحاِد-ِةَبْعالُل فِي ُءْدَبي اْلِنْعَت ماْتِلَآ: ي يا حاِد
  . َةَبْعالُل ُأَدْبَي الذِي َوُه:ادي َباْل
  . َدَتْشِإ:  ْدَشْنِإ
  . يًاِوَق َحَبْصَأ:  ْدَنَسْنِو
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  .ْتَطَق،َسْتَعَقَو: ْنَهَدْت 
  . ْطحاِئ: ِحيَطة 

  . الْءَيُخشى ِبَمَتَي:  ْرَتْخَمَتَي
  . ْرَطَماْل ْبَلَط:  رْيُطْمُا
  . ْددِيَحاْلَآ ْيِوَق:  يدْيِدَح

  .ِبِفلوس ، ِبَثَمن :بَمَصاري 
  .هَرَأ ْيُت: ه ُتُشْف

  .َسَقْط : َوَقْع 
  .َنَزلْت: انزلت 
  .َأْمَسْكُت ِبِه :ُطْلبُته 

  .ِمْجَرَفة -أداْة ُتْسَتْخَدْم فِي ِفالَحِة اَألرضء والِبناْء:ِبْكِريْك 
  .َتْصِغِيْر ِللَشْمْس: ُشِمَيسْة
  .َتْصِغيْر ِإْسم عاِئَشْة : ِعَيشْة 

  .اْصطاَدْت : صاَدْت 
  . َوَضَعْتِهْن: َحَطْتِهْن 

  .َآِلَمٌة ُتقاْل لْلَشْتْم : ِيْلَعْن 
  .آناية عن المرأة العجوز -الشعر األشيب: شيبتها 
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  :المراجعقائمة المصادر و
  .منشورات وزارة الثقافة والشباب، عمان. دراسات في الفلكلور األردني)  1980(أبو الرب، توفيق 

 .ار العلم للماليين، الطبعة الثانية، بيروتد. أغاني ترقيص األطفال عند العرب) 1982(أبو سعد، أحمد 
 .دمشق، سوريا. تراث، تاريخ وفن: األغنية الشعبية الفلسطينية) 1979(الباش، حسن 

 .جامعة اليرموك، األردن. اللعب الشعبي عند األطفال) 1987(الخوالدة، محمد 
  .، بغداد6مجلة التراث الشعبي البغدادية، . فلكلور األطفال)  1976( الخوري، لطفي
ر  رحان، نم ن األردن   ) 1968( س ة م فة الغربي ي الض عبية ف ا الش ة،   . أغانين ابع التعاوني ال المط ة عم جمعي

 .وزارة الثقافة واإلعالم، عمان –منشورات دائرة الثقافة والفنون 
ى، دار  . الكتابة على صفحة بيضاء) 1986(سلوم، فاروق  ة  مجلة التراث الشعبي البغدادية، الطبعة األول ثقاف
 .الطفل

 :ط مكتبة األنجلو المصرية،.طرق تعليم الموسيقى) 1978( صادق ،، عائشةصبري
ي   نفاوي، فتح ون       ) 1982(الص ة والتليفزي ة االذاع عبية وأغني ه الش ين أغنيت ري ب ل المص ات . الطف دراس

ة   يقية، جامع ة الموس ة التربي ي األول، آلي ؤتمر العلم يقى، الم ل المصري والموس  وبحوث عن الطف
 .265-255: إبريل 8-5حلوان، القاهرة، 

ود     ) 1989( الغوانمة، محمد ة الع ى آل يم العزف عل تير   .إمكانية توظيف األغنية األردنية في تعل الة ماجس رس
 .غير منشورة ،آلية التربية الموسيقية ، القاهرة

ون، وزارة  منشورات دائرة . أغانينا الشعبية في الضفة الشرقية من األردن) 1969( هانيالعمد،  الثقافة والفن
 .الثقافة واإلعالم، األردن

 .مكتبة األدب الشعبي، القاهرة. الفلكلور ما هو) 1965(العنتيل، فوزي 
دراسات وبحوث عن الطفل والموسيقى، المؤتمر العلمي األول، آلية . الطفل واألغنية) 1982(عوض، ناديا 

 .79-75: ريلإب 8-5التربية الموسيقية، جامعة حلوان، القاهرة، 
 .4:مكتبة األنجلو المصرية ،ط. نمّو اإلنسان) 1999(مختار،آمال، أبو حطب، فؤاد 

ين  دوري، حس ة واإلعالم، دار  ) 1980( ق ي، وزارة الثقاف ي القطر العراق عبية ف ال الش اني األطف لعب وأغ
 .الرشيد للنشر، بغداد

 
  

  
  


